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بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،احلمد هلل الذي أظهر احلق بالب ّينات ،وأمخد الباطل باحلجج
وأتم التسليم عىل سيد املرسلني وإمام العاملني حممد بن عبد اهلل
الظاهرات ،وأكمل الصالة ُّ
وعىل أهل بيته الطيبني الطاهرين ،ولعنة اهلل عىل أعدائهم أمجعني إىل يوم الدين.
إن روايات أهل البيت عليهم السالم هي البيان الواضح والقول الفصل يف كل قض َّية ،فهم
َّ
أهل اهلدى الذين قوهلم فصل وحكمهم عدل وكالمهم نور ،وال َّ
بأن بياهنم حجة
شك َّ
األمر أهله فا َّدعى
وقوهلم قاطع لكل شبهة ،وقد نازع أحد رؤوس الضالل يف هذا الزمان َ
أتباعه يف اآلفاق يتص ّيدون املستضعفني يف دينهم ليخدعوهم
اإلمامة والعصمة ،وطار
ُ
فرأيت أن أقدم
باألحالم واالستخارات وما شابه ذلك يف مسائل هي من أصول الدين،
ُ
للمؤمنني هذه الرسالة املشتملة عىل أربعني حديث ًا من كالم أهل البيت ݜ يف نفي االعتقاد
وأن القائم ݠ هو خاتم األوصياء وآخرهم وليس بعده أحد،
بإمامة غري االنني عر ݜ َّ
وهذا ما نطقت الروايات الريفة املروية يف كتب علامئنا األبرار (رضوان اهلل عليهم).
الرجال والتقليد وغري
ويف هذا البحث نجاري دجال البرصة وحزبه عىل إنكارهم لعلم ّ
ذلك حيث إهنم يأمرون الناس برتك تقليد العلامء واألخذ مبارش ًة من الروايات ،ونحن
نسلك املنهج املريض عندهم إقامة للحجة وقطع ًا لألعذار فإن قبلوا فهم ملزمون هبذه
الروايات مجيع ًا ،وإن رفضوا عدنا إىل البحث املعريف والرجال ل ُين َق َض ُ
أصل دعوهتم القائمة
عىل بعض الروايات الضعيفة والشا َّذة ،فهم مل ينكروا مجل ًة من العلوم إالَّ ألهنا تضع كثري ًا
الناس عىل ترك التقليد
من العقبات أمامهم يف بث دعوهتمَّ .
إن دجال البرصة وأتباعه حيثون َ
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واتباع املعصومني ݜ وبغض النظر عن هذه املغالطة ،فإننا نقول هلم :إننا جئنا لنقلد
أن أقواهلم ݜ قد ناقضت
املعصومني ݜ ونظرنا يف حال ا ّدعاءات هذا الرجل فرأينا َّ
كل الدعاوى املخالفة ملذهب اإلمام ّية التي صدرت منه فلم يسعنا إال التسليم والقبول من
أئمة اهلدى من آل حممد ݜ والرد عىل من خالفهم.
أحلقت الرسال َة بملحق خمترص فيه أقوال بعض علامئنا املتقدمني واملتأخرين للتأكيد
وقد
ُ
عىل هذا املعنى وإظهار ًا لوضوحه عند علامئنا (رضوان اهلل عليهم) منذ القرون املتقدمة
وحتى القرون املتأخرة ،واهلل املوفق لسبيل اهلداية ،إنَّه اهلادي إىل الرصاط املستقيم.

إبراهيم جواد
قم املقدَّ سة – ( ُع ُّش ِ
الس َالم)
آل ُ َ
حم َّمد َع َل ْي ِه ُم َّ
4

األول
 احلديث َّ
روى الشيخ الصدوق يف (كامل الدين ومتام النعمة) ( :1حدننا أبو طالب املظفر بن جعفر
بن املظفر بن جعفر بن حممد بن عبد اهلل بن حممد بن عمر بن عيل بن أيب طالب ݠ ،قال:
حدننا جعفر بن حممد بن مسعود ،قال :حدننا أبو النرض حممد بن مسعود ،قال :حدننا آدم
بن حممد البلخي ،قال :حدننا عيل بن احلسن الدقاق ،عن إبراهيم بن حممد العلوي ،قال:
حدنني طريف أبو نرص ،قال :دخلت عىل صاحب الزمان ݠ ،فقال  :عيل بالصندل
األمحر .فأتيته به ،نم قال :أتعرفني ؟ قلت :نعم .فقال :من أنا ؟ فقلت :أنت سيدي وابن
سيدي .فقال :ليس عن هذا سألتك .قال طريف :فقلت :جعلني اهلل فداك ،فبني ل .قال:
أنا خاتم األوصياء ،ويب يدفع اهلل عز وجل البالء عن أهيل وشيعتي).
رصيح يف نفي الوصية ألحد يف زمنه أو بعده ،وهو
قلت  :قوله ݠ (أنا خاتم األوصياء)
ٌ
بأن حممد ًا (صىل اهلل عليه وآله) هو خاتم النبيني،
يف قطع ّيته دالل ًة عىل هذا املعنى كالقول َّ
حم َّمدٌ َأ َبا َأ َحد ِم ْن ِر َجالِك ُْم َو َلكِ ْن َر ُس َ
ني).
َان ُ َ
(ما ك َ
ول اهللَِّ َو َخات ََم النَّبِي َ
قال تعاىل َ :

 احلديث الثاين
روى الشيخ الكليني يف (الكايف)( :2أمحد بن إدريس ،عن حممد بن أمحد ،عن جعفر بن
القاسم ،عن حممد بن الوليد اخلزاز ،عن الوليد بن عقبة ،عن احلارث بن زياد ،عن شعيب،
عن أيب محزة قال :دخلت عىل أيب عبد اهلل ݠ فقلت له  :أنت صاحب هذا األمر؟ فقال :
ال .فقلت :فولدك ؟ فقال :ال .فقلت :فولد ولدك هو ؟ قال  :ال  .فقلت  :فولد ولد ولدك؟
 1كامل الدين ومتام النعمة ،ج ،2ص  ،464باب  :11ذكر من شاهد القائم ݠ ورآه وكلمه ،رقم احلديث .12
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فقال :ال .قلت :من هو؟ قال :الذي يمألها عدالً كام ملئت ظل ًام وجور ًا ،عىل فرتة من
األئمة ،كام أن رسول اهلل ݖ بعث عىل فرتة من الرسل).
قلت  :قوله (عىل فرتة من األئمة) يعني أن الزمن الفاصل بني غيبته وظهوره خال من األئمة
كام كان رسول اهلل مبعون ًا عىل فرتة من الرسل ،فكانت املدة الزمنية بينه وبني عيسى ݠ
خالي ًة من الرسل ،وهبذا ال وجود ألئمة آخرين يف زمن الغيبة.

 احلديث الثالث
روى الشيخ الصدوق بإسناده عن أمري املؤمنني ݠ (:3فأنزل اهلل تبارك وتعاىل {ا ْل َي ْو َم
ِ
يت َلك ُُم ْ ِ
فكّب رسول اهلل
ت َع َل ْيك ُْم نِ ْع َمتِي َو َر ِض ُ
ت َلك ُْم ِدينَك ُْم َو َأ ْمت َ ْم ُ
َأك َْم ْل ُ
اإل ْس َال َم دينًا} َّ
صىل اهلل عليه وآله ،وقال :اهلل أكّب بتامم النعمة وكامل نبويت ودين اهلل عز وجل ووالية عيل
بعدي .فقام أبو بكر وعمر فقاال  :يا رسول اهلل هذه اآليات خاصة لعيل؟ قال :بىل ،فيه ويف
أوصيائي إىل يوم القيامة .قاال :يا رسول اهلل بينهم لنا .قال :عيل أخي ووزيري ووارني
ووصيي وخليفتي يف أمتي وول كل مؤمن بعدي ،نم ابني احلسن ،نم ابني احلسني نم تسعة
من ولد احلسني واحد بعد واحد  ...إلخ).
قلت  :سؤال أيب بكر وعمر كان عن اختصاص الوالية بأمري املؤمنني (عليه السالم) فكان
بأن الوالية له وألبنائه احلسن واحلسني وتسعة من ولد احلسني (صلوات
اجلواب بالترصيح َّ
نص رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله).
اهلل عليهم) فمن زاد عىل هذا االختصاص فقد خالف َّ
ويف نفس الرواية أيض ًا( :فقالت أم سلمة :وأنا يا رسول اهلل؟ فقال ِ :
أنت عىل خري ،إنام
ابني احلسن واحلسني ويف تسعة من ولد ابني احلسني خاصة
أنزلت َّيف ويف أخي عيل ويف َّ
 3كامل الدين ومتام النعمة ،ج ،1ص ،304باب  :24باب نص النبي ݖ عىل القائم ݠ ،رقم احلديث .25
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ليس معنا فيها أحد غرينا) وداللة آية التطهري عىل عصمة من نزلت فيهم ظاهر ٌة بينة ،ويف
إخراج لغري املعصومني كأم سلمة (ريض اهلل عنها) وختصيص لآلية باملعصومني
الرواية
ٌ
األربعة عر ݜ ولو كان هناك معصو ٌم غريهم لذكره النبي ݜ ضمن املعصومني
املشمولني هبذه اآلية ،ولو كان معصوم آخر غري املعصومني األربعة عر مل يصح إخراجه
(خاصة ليس معنا فيها أحدٌ غرينا).
لغو ،ولذلك قال:
َّ
هبذا التخصيص وإال فهو ٌ

 احلديث الرابع
روى الشيخ النعامين بإسناده عن أمري املؤمنني ݠ عن رسول اهلل ݖ:4
(أهيا الناس ،إن اهلل عز وجل أمركم يف كتابه بالصالة وقد بينتها لكم وسننتها لكم ،والزكاة
والصوم فبينتهام ،وقد أمركم اهلل يف كتابه بالوالية ،وإين أشهدكم أهيا الناس أهنا خاص ٌة هلذا
وألوصيائي من ولدي وولده ،أوهلم ابني احلسن نم احلسني ،نم تسعة من ولد احلسني ال
يفارقون الكتاب حتى يردوا عيل احلوض).
قلت  :قوله ݖ (خاص ٌة هلذا وألوصيائي من ولدي وولده ..إلخ) ٌ
دال عىل حرص الوالية
بأمري املؤمنني ݠ وأبنائه األحد عر ݜ دون غريهم ،فال يصح إدخال غريهم يف هذه
اختصهم اهلل هبا.
اخلصوص َّية التي
َّ

 4الغيبة ،ص .76
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 احلديث اخلامس
روى الشيخ الصدوق بإسناده عن الصادق (عليه السالم) :5
(عيل بن أيب طالب أمري املؤمنني وإمام املتقني وقائد الغر املحجلني وأفضل الوصيني وخري
اخللق أمجعني بعد رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وبعده احلسن بن عيل نم احلسني سبطا
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وابنا خري النسوان أمجعني نم عيل بن احلسني نم حممد بن عيل
نم جعفر بن حممد نم موسى بن جعفر نم عيل بن موسى نم حممد بن عيل نم عيل بن حممد
نم احلسن بن عيل نم ابن احلسن عليهم السالم إىل يومنا وهذا واحد ًا بعد واحد وهم عرتة
الرسول صىل اهلل عليه وآله املعروفون بالوصية واإلمامة وال ختلو األرض من حجة منهم
يف كل عرص وزمان ويف كل وقت وأوان ،وهم العروة الونقى وأئمة اهلدى واحلجة عىل
أهل الدنيا إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها .)..
أن إمامة األئمة االنني
قلت :قوله (وال ختلو األرض من حجة منهم يف كل عرص) يعني َّ
النبوة إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها ما
عر مستوعب ٌة لتامم زمن التكليف منذ زمان َّ
يشري إىل أنَّه ال إمام يف هذه املدة يكون من غري هؤالء االنني عر ،ويؤيده قوله( :إىل أن
يرث اهلل األرض ومن عليها) فهو مؤكد عىل أن اإلمامة متداول ٌة بني األئمة ݜ حتى تقوم
أن غريهم يكون إمام ًا يف هذه املدة،
زع ُم َّ
الساعة ويرث اهلل األرض ومن عليها ،فمن أين ُي َ
واإلمام يقول إهنم احلجج حتى يرث اهلل األرض ومن عليها ؟

 5اخلصال ،ص  ،522أبواب االنني عر ،رقم احلديث .45
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 احلديث السادس
روى الشيخ الصدوق بإسناده عن عبد العظيم احلسني ݥ:6
(دخلت عىل سيدي عيل بن حممد بن عيل بن موسى بن جعفر بن حممد بن عيل بن احلسني
بن عيل بن أيب طالب (عليهم السالم) ،فلام برص يب قال ل  :مرحبا بك يا أبا القاسم ،أنت
ولينا حق ًا .قال :فقلت له :يا ابن رسول اهلل ،إين أريد أن أعرض عليك ديني ،فإن كان
ت عليه حتى ألقى اهلل عز وجل .فقال :هات يا أبا القاسم .فقلت :إين أقول إن
مرضي ًا َن َب ُّ
اهلل تعاىل واحدٌ ليس كمثله يشء ،خارج من احلدين :حد اإلبطال وحد التشبيه  ،وإنه ليس
بجسم وال صورة وال عرض وال جوهر بل هو جمسم األجسام ومصور الصور وخالق
األعراض واجلواهر ورب كل يشء ومالكه وخالقه وجاعله وحمدنه ،وإن حممد ًا عبده
ورسوله خاتم النبيني ،فال نبي بعده إىل يوم القيامة ،وأن رشيعته خامتة الرائع ،فال رشيعة
بعدها إىل يوم القيامة ،وأقول :إن اإلمام واخلليفة وول األمر بعده أمري املؤمنني عيل بن أيب
طالب (عليه السالم) نم احلسن ،نم احلسني ،نم عيل بن احلسني ،نم حممد بن عيل ،نم
جعفر بن حممد ،نم موسى بن جعفر ،نم عيل بن موسى ،نم حممد بن عيل ،نم أنت يا
موالي .فقال عيل ݠ :ومن بعدي احلسن ابني ،فكيف للناس باخللف من بعده ؟ قال:
فقلت :وكيف ذاك يا موالي؟ قال :ألنه ال يرى شخصه ،وال حيل ذكره باسمه حتى خيرج
أقررت وأقول إن وليهم
فيمأل األرض قسط ًا وعدالً كام ملئت ظل ًام وجور ًا .قال :فقلت :
ُ
ول اهلل ،وعدوهم عدو اهلل ،وطاعتهم طاعة اهلل ،ومعصيتهم معصية اهلل ،وأقول إن املعراج
حق ،واملسألة يف القّب حق ،وإن اجلنة حق ،والنار حق ،والرصاط حق ،وامليزان حق ،وإن

 6كامل الدين ومتام النعمة ،ج ،2ص  ،411باب ما روي عن اهلادي ݠ يف النص عىل القائم ،رقم احلديث .1
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الساعة آتية ال ريب فيها ،وإن اهلل يبعث من يف القبور ،وأقول إن الفرائض الواجبة بعد
الوالية الصالة ،والزكاة ،والصوم واحلج واجلهاد واألمر باملعروف والنهي عن املنكر.
فقال عيل بن حممد (عليهام السالم)  :يا أبا القاسم ،هذا واهلل دين اهلل الذي ارتضاه لعباده
فانبت عليهَ ،ن َّب َتك اهلل بالقول الثابت يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة).
قلت  :إ َّن اإلمام ݠ قد ع َّلم عبد العظيم احلسني ݥ احلجج من بعده أيض ًا حتى صاحب
الزمان ݗ ،ومل يكلفه بزيادة عىل ذلك نم أمره بالثبات عليه ودعا له بالثبات عىل ما قاله،
واألمر بالثبات هو النهي عن النقصان أو الزيادة واملجاوزة يف االعتقاد ،فكيف ُيطا َلب
املؤمنون بأن يؤمنوا بالزيادة عىل هذا وقد أمر األئمة عليهم السالم شيعتهم أن يثبتوا عىل
هذا القدر من االعتقاد الصحيح ؟

 احلديث السابع
روى الشيخ املفيد( :7عن عبد العزيز القراطييس ،قال :قال أبو عبد اهلل (عليه السالم):
األئمة بعد نبينا صىل اهلل عليه وآله اننا عر نجباء مفهمون ،من نقص منهم واحد ًا أو زاد
فيهم واحد ًا خرج من دين اهلل ومل يكن من واليتنا عىل يشء).
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 احلديث الثامن
روى الفضل بن شاذان يف كتابه (إنبات الرجعة)( :8حدننا حممد بن عبد اجلبار ريض اهلل
عنه  :قال قلت لسيدي احلسن بن عيل عليهام السالم :يا ابن رسول اهلل ،جعلت فداك أحب
سمي
أن أعلم َمن اإلمام وحجة اهلل عىل عباده من بعدك .قال  :إن اإلمام واحلجة بعدي ابني
ُّ
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وكنيه ،الذي هو خاتم حجج اهلل وخلفائه).

 احلديث التاسع
روى سليم بن قيس يف كتابه عن عبد اهلل بن جعفر بن أيب طالب عن رسول اهلل صىل اهلل
عليه وآله( :9ليس يف جنة عدن منزل أرشف وال أفضل وال أقرب إىل عرش ريب من منزل،
نحن فيه أربعة عر إنسان ًا ،أنا وأخي عيل وهو خريهم وأحبهم إل ،وفاطمة وهي سيدة
نساء أهل اجلنة ،واحلسن واحلسني وتسعة أئمة من ولد احلسني ،فنحن فيه أربعة عر
أذهب اهللُ عنَّا الرجس وطهرنا تطهري ًا ،هداة مهديني.
إنسان ًا يف منزل واحد،
َ
أنا املبلغ عن اهلل وهم املبلغون عني وعن اهلل عز وجل ،وهم حجج اهلل تبارك وتعاىل عىل
خلقه ،وشهدائه يف أرضه وخزانه عىل علمه ومعادن حكمه ،من أطاعهم أطاع اهلل ومن
عصاهم عىص اهلل .ال تبقى األرض طرفة عني إال ببقائهم ،وال تصلح األرض إال هبم،
خيّبون األمة بأمر دينهم وبحالهلم وحرامهم ،يدلوهنم عىل رىض رهبم وينهوهنم عن

 8نقله عن أصله الشيخ احلر العاميل يف كتابه :إنبات اهلداة،ج ،5ص ،146الفصل  ،44رقم احلديث  .678واملريزا
النوري الطّبيس يف كتابه :مستدرك الوسائل ،ج  ،12ص  ،280باب :حتريم تسمية املهدي وسائر األئمة عليهم
ّ
السالم وذكرهم وقت التقية ،وجواز ذلك مع عدم اخلوف ..إلخ ،رقم احلديث .3
 9كتاب سليم بن قيس ،ج ،2ص .841- 840
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سخطه بأمر واحد وهني واحد ،ليس فيهم اختالف وال فرقة وال تنازع ،يأخذ آخرهم عن
أوهلم إمالئي وخط أخي عيل بيده ،يتوارنونه إىل يوم القيامة).
قلت :داللة احلديث واضح ٌة عىل أن موارنة العلم بني املعصومني األربعة عر (عليهم
السالم) تبقى حتى يوم القيامة ،فإذا ورنه غريهم انتقض املعنى يف احلديث وهذا باطل.
وقوله( :وال تصلح األرض إال هبم) يفيد َّأهنم هم احلجج حتى يوم القيامة وليس غريهم؛
احلجة ،وبام أن صالح
ألن صالح األرض كام يف الرواية الصحيحة ال يكون إال بوجود َّ
األرض ال يكون إال هبم فهم احلجج الذين تصلح هبم األرض فقط وبدوهنم تفسد ،ولو
ذهب األئمة االننا عر وبقيت األرض بغريهم ،كان هذا القول خمالف ًا ملا يف هذه الرواية
(ال تبقى األرض طرفة عني إال ببقائهم ،وال تصلح األرض إال هبم) ،فهم احلجج الذين
ُ
األرض هبم ،وأما قول النبي ݖ يف وصفهم( :يأخذ آخرهم عن أوهلم إمالئي
تبقى
وخط أخي عيل بيده) ٌ
آخر األوصياء.
دليل آخر عىل أن اإلما َم (عجل اهلل فرجه) هو ُ

 احلديث العارش
روى الشيخ الصدوق يف كتابه (كامل الدين ومتام النعمة)( :10حدننا أمحد بن احلسن القطان
قال :حدننا أمحد بن حييى بن زكريا القطان ،قال :حدننا بكر بن عبد اهلل بن حبيب ،قال:
حدننا الفضل بن الصقر العبدي ،قال :حدننا أبو معاوية ،عن األعمش ،عن عباية بن
ربعي ،عن عبد اهلل بن عباس قال  :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله :أنا سيد النبيني وعيل
بن أيب طالب سيد الوصيني ،وإن أوصيائي بعدي اننا عر أوهلم عيل بن أيب طالب وآخرهم
القائم).
 10كامل الدين ومتام النعمة ،ج ،1ص ،313باب  :24باب نص النبي ݖ عىل القائم ݠ ،رقم احلديث .24
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 احلديث احلادي عرش
روى الشيخ الصدوق يف كتابه (كامل الدين ومتام النعمة)( :11حدننا أمحد بن حممد بن حييى
العطار ريض اهلل عنه ،قال :حدننا أيب ،عن حممد بن عبد اجلبار ،عن أمحد بن حممد بن زياد
األزدي ،عن أبان بن عثامن ،عن نابت بن دينار ،عن سيد العابدين عيل بن احلسني ،عن
سيد الشهداء احلسني بن عيل ،عن سيد األوصياء أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب عليهم
السالم ،قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله :األئمة بعدي اننا عر أوهلم أنت يا عيل
وآخرهم القائم الذي يفتح اهلل عز وجل عىل يديه مشارق األرض ومغارهبا).

 احلديث الثاين عر
روى الشيخ الصدوق يف كتابه (كامل الدين ومتام النعمة)( :12حدننا عبد الواحد بن حممد
العطار النيسابوري  -ريض اهلل عنه  -قال :حدننا عيل بن حممد بن قتيبة النيسابوري ،عن
محدان بن سليامن ،عن حممد بن إسامعيل بن بزيع ،عن حيان الرساج ،قال :سمعت السيد
بن حممد احلمريي ،يقول  :كنت أقول بالغلو وأعتقد غيبة حممد بن عيل  -ابن احلنفية  -قد
فمن اهلل عيل بالصادق جعفر بن حممد عليهام السالم وأنقذين به من
ضللت يف ذلك زمان ًاَّ ،
النار ،وهداين إىل سواء الرصاط ،فسألته بعد ما صح عندي بالدالئل التي شاهدهتا منه أنه
عيل وعىل مجيع أهل زمانه وأنه اإلمام الذي فرض اهلل طاعته وأوجب االقتداء به،
حجة اهلل َّ
فقلت له :يا ابن رسول اهلل ،قد روي لنا أخبار عن آبائك عليهم السالم يف الغيبة وصحة
كوهنا فأخّبين بمن تقع؟ فقال عليه السالم :إن الغيبة ستقع بالسادس من ولدي ،وهو
 11كامل الدين ومتام النعمة ،ج ،1ص ،314باب  :24باب نص النبي ݖ عىل القائم ݠ ،رقم احلديث .35
 12كامل الدين ومتام النعمة ،ج ،1ص.63
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الثاين عر من األئمة اهلداة بعد رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله أوهلم أمري املؤمنني عيل بن أيب
طالب وآخرهم القائم باحلق بقية اهلل يف األرض وصاحب الزمان ..إلخ).

 احلديث الثالث عر
الشيخ اخلزَّ از القمي يف كتابه (كفاية األنر)( :13أخّبنا حممد بن عبد اهلل بن املطلب
روى
ُ
الشيباين ريض اهلل عنه،قال :حدننا حممد أبو بكر بن هارون الدينوري ،قال :حدننا حممد بن
العباس املرصي ،قال :حدننا عبد اهلل بن إبراهيم الغفاري ،قال :حدننا حريز بن عبد اهلل
احلذاء ،قال :حدَّ ننا إسامعيل بن عبد اهلل ،قال  :قال احلسني بن عيل عليهام السالم قال :ملا
أنزل اهلل تبارك وتعاىل هذه اآلية }وأولوا األرحام بعضهم أول ببعض { سألت رسول اهلل
صىل اهلل عليه وآله وسلم عن تأويلها فقال :واهلل ما عنى غريكم ،وأنتم أولو األرحام ،فإذا
مت فأبوك عيل أوىل يب وبمكاين ،فإذا مىض أبوك فأخوك احلسن أوىل به ،فإذا مىض احلسن
فأنت أوىل به .قلت :يا رسول اهلل فمن بعدي أوىل يب؟ فقال :ابنك عيل أوىل بك من بعدك،
فإذا مىض فابنه حممد أوىل به من بعده ،فإذا مىض فابنه جعفر أوىل به من بعده بمكانه ،فإذا
مىض جعفر فابنه موسى أوىل به من بعده ،فإذا مىض موسى فابنه عيل أوىل به من بعده ،فإذا
مىض عيل فابنه حممد أوىل به من بعده ،فإذا مىض حممد فابنه عيل أوىل به من بعده ،فإذا مىض
عيل فابنه احلسن أوىل به من بعده ،فإذا مىض احلسن وقعت الغيبة يف التاسع من ولدك ،فهذه
األئمة التسعة من صلبك ،أعطاهم علمي وفهمي ،طينتهم من طينتي ،ما لقوم يؤذوين فيهم
ال أناهلم اهلل شفاعتي).
 13كفاية األنر يف النصوص عىل األئمة االنني عر ݜ ،ص ،272- 271باب :ما روي عن احلسني ݠ عن
رسول اهلل ݖ يف النصوص عىل األئمة االنني عر ݜ ،رقم احلديث .4
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قلت  :قوله (ما عنى غريكم) نم ذكره لألئمة االنني عر دليل عىل حرص اإلمامة فيهم
واختصاصهم هبا ،وأن اهلل مل ِ
غريهم ،فإذا كان دجال البرصة ذا رحم مع
يعن ّ
بنصه القرآين َ
خمتص ًا بأولوية بعضهم ببعض؟
األئمة ݜ وله نصيب يف اإلمامة فلم مل يكن معهم َّ

 احلديث الرابع عر
الشيخ اخلزَّ از القمي يف كتابه (كفاية األنر )( :14وعنه 15قال:حدننا أبو عبد اهلل جعفر
روى
ُ
بن حممد بن جعفر احلسن العلوي ،قال :حدنني أبو نرص أمحد بن عبد املنعم الصيداوي،
قال :حدننا عمرو بن شمر اجلعفي ،عن جابر بن يزيد اجلعفي ،عن أيب جعفر حممد بن عيل
إن قوم ًا يقولون  :إن اهلل تبارك وتعاىل
الباقر عليهام السالم ،قال :قلت له :يا ابن رسول اهللَّ ،
جعل اإلمامة يف عقب احلسن واحلسني ݟ قال :كذبوا واهلل ،أو مل يسمعوا اهلل تعاىل ذكره
يقول }وجعلها كلمة باقية يف عقبه{ فهل جعلها إال يف عقب احلسني ݠ .نم قال :يا جابر،
إن األئمة هم الذين نص عليهم رسول اهلل ݖ باإلمامة ،وهم األئمة الذين قال رسول
اهلل ݖ :ملا أرسي يب إىل السامء وجدت أساميهم مكتوبة عىل ساق العرش بالنور اننا
عر اس ًام ،منهم عيل وسبطاه وعيل وحممد وجعفر وموسى وعيل وحممد وعيل واحلسن
واحلجة القائم  ،فهذه األئمة من أهل بيت الصفوة والطهارة ،واهلل ما يدعيه أحد غرينا إال
حره اهلل تعاىل مع إبليس وجنوده).
فإن مدعي اإلمامة غري األئمة االنني عر ݜ
قلت :بحسب مضمون الرواية الريفة َّ
حمشور يف نار جهنم مع إبليس لعنه اهلل وأتباعه ،وهذا الكالم ينطبق عىل دجال البرصة.
ٌ
 14كفاية األنر ،ص ،355 – 354باب :ما جاء عن الباقر عليه السالم ،رقم احلديث .3
 15مرجع الضمري بحسب اإلسناد السابق إىل الراوي (حممد بن عبد اهلل الشيباين).
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 احلديث اخلامس عر
الشيخ الصدوق يف كتابه (كامل الدين ومتام النعمة)( :16حدننا حممد بن عيل بن حاتم
روى
ُ
النوفيل املعروف بالكرماين ،قال  :حدننا أبو العباس أمحد بن عيسى الوشاء البغدادي ،قال:
حدننا أمحد بن طاهر القمي ،قال :حدننا حممد بن بحر بن سهل الشيباين ،قال :أخّبنا عيل
بن احلارث ،عن سعيد بن منصور اجلواشني ،قال :أخّبنا أمحد بن عيل البدييل ،قال :أخّبنا
دخلت أنا واملفضل بن عمر ،وأبو بصري ،وأبان بن تغلب
أيب ،عن سدير الصرييف ،قال:
ُ
عىل موالنا أيب عبد اهلل الصادق ݠ فرأيناه جالس ًا عىل الرتاب  - ،.....إىل أن نق َل قول
اإلمام يف غيبة صاحب الزمان ݠ  :-كذلك غيبة القائم فإن األمة ستنكرها لطوهلا ،فمن
قائل هيذي بأنه مل يلد ،وقائل يقول  :إنه يتعدى إىل نالنة عر وصاعد ًا ،وقائل يعيص اهلل
عز وجل بقوله :إن روح القائم ينطق يف هيكل غريه  )..ورواه الشيخ الطويس يف كتاب
(الغيبة) 17بإسناده ،فراجع.
ناظر إىل أقوال فرق الضالل يف زمن الغيبة ،وهذا من الدالئل عىل صدق
قلت :كالم اإلمام ٌ
إخبارهم ݜ حيث َّأهنم أخّبوا عىل لسان صادقهم ݠ بعقائد أهل الضالل قبل أكثر
من ألف ونالنامئة سنة ،واليوم نرى من يدَّ عي أن اإلمامة تتعدى إىل الثالث عر فصاعد ًا،
فتأمل.
وهذا يطابق قول دجال البرصة ومجاعتهَّ ،

 16كامل الدين ومتام النعمة ،ج ،2ص 388- 386باب :1باب ما روي عن اإلمام الصادق عليه السالم يف النص
عىل القائم عليه السالم ،رقم احلديث .50
 17الغيبة ،ص  ،170 – 167رقم احلديث .124
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 احلديث السادس عر
روى الشيخ الصدوق يف كتابه (كامل الدين ومتام النعمة)( :18حدننا به أيب  -رمحه اهلل -
قال :حدننا سعد بن عبد اهلل ،قال  :حدننا أمحد بن حممد بن خالد الّبقي ،عن أبيه ،عن
حممد بن سنان ،عن إسحاق بن جرير ،عن عبد احلميد بن أيب الديلم قال :قال الصادق
جعفر بن حممد عليهام السالم - ،...... :وذكر كالمه إىل أن قال  : -فأقام رسول اهلل صىل
اهلل عليه وآله أوصياء كذلك وأخّب بكون املهدي خاتم األئمة عليهم السالم ،وأنه يمأل
األرض قسط ًا وعدالً كام ملئت جور ًا وظل ًام ..إلخ).

 احلديث السابع عر
روى الشيخ الصدوق يف كتابه (كامل الدين ومتام النعمة)( :19حدننا عيل بن أمحد بن حممد
بن عمران الدقاق ،قال :حدننا حممد بن أيب عبد اهلل الكويف ،قال :حدننا موسى بن عمران
النخعي ،عن عمه احلسني بن يزيد النوفيل ،عن عيل بن أيب محزة ،عن أيب بصري ،قال :قلت
للصادق جعفر بن حممد عليهام السالم :يا ابن رسول اهلل ،إين سمعت من أبيك عليه السالم
أنه قال :يكون بعد القائم اننا عر مهدي ًا .فقال :إنام قال :اننا عر مهدي ًا ومل يقل :اننا عر
إمام ًا ،ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إىل مواالتنا ومعرفة حقنا).
قلت :يعتقدُ أتباع دجال البرصة بوجود انني عر إمام ًا مهدي ًا بعد أئمتنا ݜ ،ولكن هذه
بأهنم قوم من الشيعة
ُفرس املراد باملهديني االنني عر بعد األئمة عليهم السالم َّ
الرواية ت ُ
 18كامل الدين ومتام النعمة ،ج ،1ص.52
 19كامل الدين ومتام النعمة ،ج ،2ص ،342 – 341باب :1باب ما روي عن اإلمام الصادق عليه السالم يف النص
عىل القائم عليه السالم ،رقم احلديث .56
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يدعون إىل مواالة حممد وآل حممد (عليهم السالم) وليسوا بأئمة معصومني ،وطبق ًا هلذا
احلديث فال يوجد اننا عر إمام ًا بعد االنني عر من أهل البيت ݜ ،ولو كان هناك أئمة
نفي
بعد اإلمام القائم ݗ ملا قال اإلمام الصادق ݠ( :ومل يقل اننا عر إمام ًا) فإن هذا ٌ
وأهنم
رصيح لوجود أئمة بعد أئمتنا االنني عر ݠ وعالو ًة عىل ذلك فإنّه َّ َ
بني مقامهم ّ
قوم من شيعة آل حممد ݜ يدعون إىل واليتهم ومعرفة حقهم.

 احلديث الثامن عر
روى الشيخ الطويس يف كتابه (الغيبة)( : 20أمحد بن عيل الرازي ،عن حممد بن عيل ،عن
عبد اهلل بن حممد بن خاقان الدهقان ،عن أيب سليامن داد بن غسان البحراين ،قال :قرأت
عىل أيب سهل إسامعيل بن عيل النوبختي - ،.... :21إىل أن نقل قول اإلمام العسكري ݠ
ُ
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله ،وأنت خاتم األئمة الطاهرين ،وبر
خماطب ًا ابنه ݠ :ولدَ َك
بك رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله ،وسامك وكناك ،بذلك عهد إل أيب عن آبائك الطاهرين).

 احلديث التاسع عر
روى الشيخ الصدوق يف كتابه (كامل الدين ومتام النعمة)( :22حدننا احلسن بن حممد بن
سعيد اهلاشمي ،قال :حدننا فرات بن إبراهيم بن فرات الكويف ،قال :حدننا حممد بن عيل
بن أمحد اهلمداين ،قال :حدنني أبو الفضل العباس بن عبد اهلل البخاري ،قال :حدننا حممد
 20الغيبة ،ص  ،273 – 271رقم احلديث .237
 21هو الراوي مبارش ًة عن اإلمام العسكري والراوي قرأ عليه نسخته (نسخة أيب سهل النوبختي).
 22كامل الدين ومتام النعمة ،ج ،1ص ،288 – 285باب  ،23باب نص اهلل عىل القائم ݠ ،رقم احلديث .4
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بن القاسم بن إبراهيم بن عبد اهلل بن القاسم بن حممد بن أيب بكر ،قال :حدننا عبد السالم
بن صالح اهلروي ،عن عيل بن موسى الرضا عليه السالم ،عن أبيه موسى بن جعفر ،عن
أبيه جعفر بن حممد ،عن أبيه حممد بن عيل ،عن أبيه عيل بن احلسني ،عن أبيه احلسني بن
عيل ،عن أبيه عيل بن أيب طالب عليهم السالم ،قال( :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه
وعيل فتوكل
وآله - ،.....إىل قوله  :-فنوديت يا حممد أنت عبدي وأنا ربك فإياي فاعبد،
َّ
فإنك نوري يف عبادي ورسول إىل خلقي وحجتي يف بريتي ،ملن تبعك خلقت جنتي ،وملن
خالفك خلقت ناري ،وألوصيائك أوجبت كرامتي ،ولشيعتك أوجبت نوايب ،فقلت  :يا
رب ومن أوصيائي؟ فنوديت :يا حممد ،إن أوصياءك املكتوبون عىل ساق العرش ،فنظرت
 وأنا بني يدي ريب  -إىل ساق العرش فرأيت انني عر نور ًا ،يف كل نور سطر أخرضمكتوب عليه اسم كل ويص من أوصيائي ،أوهلم عيل بن أيب طالب وآخرهم مهدي أمتي،
فقلت :يا رب أهؤالء أوصيائي من بعدي؟ فنوديت :يا حممد ،هؤالء أوليائي وأحبائي
وأصفيائي وحججي بعدك عىل بريتي ،وهم أوصياؤك وخلفاؤك وخري خلقي بعدك.
وعزيت وجالل ألظهرن هبم ديني ،وألعلني هبم كلمتي ،وألطهرن األرض بآخرهم من
أعدائي ،وألملكنه مشارق األرض ومغارهبا ،وألسخرن له الرياح ،وألذللن له الرقاب
الصعاب وألرقينه يف األسباب ،وألنرصنه بجندي ،وألمدنه بمالئكتي حتى يعلن دعويت
وجيمع اخللق عىل توحيدي ،نم ألديمن ملكه وألداولن األيام بني أوليائي إىل يوم القيامة).
قلت :احلديث ٌ
دال عىل وجود آخر األئمة ݜ وهو اإلمام املهدي ݗ وقوله( :وآخرهم
مهدي أمتي) واضح الداللة عىل أن صاحب األمر ݠ هو آخر األئمة احلجج ،وهو
ُّ
املقصود بقوله تعاىل يف احلديث القديس( :وألطهرن األرض بآخرهم من أعدائي) ،وقوله
األيام بني أوليائي إىل يوم القيامة) فيه إشارة إىل
تبارك وتعاىل – يف احلديث ( :-وألداولن
َ
14

ومدَ اول ًة بينهم ال يناهلا غريهم إىل يوم القيامة ،إذ إنَّه ذكر األئمة
بقاء اإلمامة حمصورة فيهم ُ
بأهنم أولياؤه نم ّبني أنه – تبارك وتعاىل – سيداول األيام بينهم
االنني عر ݜ ووصفهم ّ
إىل يوم القيامة.

 احلديث العرون
روى الشيخ الصدوق يف كتابه (كامل الدين ومتام النعمة)( :23حدننا احلسني بن أمحد بن
إدريس ريض اهلل عنه ،قال :حدننا أيب ،عن حممد بن احلسني بن يزيد الزيات ،عن احلسن
بن موسى اخلشاب ،عن ابن سامعة ،عن عيل بن احلسن بن رباط ،عن أبيه ،عن املفضل بن
عمر ،قال :قال الصادق جعفر بن حممد عليهام السالم :إن اهلل تبارك وتعاىل خلق أربعة عر
نور ًا قبل خلق اخللق بأربعة عر ألف عام فهي أرواحنا .فقيل له :يا ابن رسول اهلل ومن
األربعة عر؟ فقال :حممد وعيل وفاطمة واحلسن واحلسني واألئمة من ولد احلسني،
آخرهم القائم الذي يقوم بعد غيبته فيقتل الدجال ويطهر األرض من كل جور وظلم).

 احلديث احلادي والعرون
روى الشيخ الصدوق يف كتابه (كامل الدين ومتام النعمة)( :24حدننا عيل بن أمحد ريض اهلل
عنه ،قال :حدننا حممد بن أيب عبد اهلل الكويف ،عن موسى بن عمران ،عن عمه احلسني بن
يزيد ،عن احلسن بن عيل بن أيب محزة ،عن أبيه ،عن حييى بن أيب القاسم ،عن الصادق جعفر
 23كامل الدين ومتام النعمة ،ج ،2ص ،370-364باب :23باب ما روي عن اإلمام الصادق ݠ يف النص عىل
القائم ݠ ،رقم احلديث .7
 24كامل الدين ومتام النعمة ،ج ،1ص ،241باب  :24باب ما روي عن النبي ݖ يف القائم ݠ ،رقم احلديث .4
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بن حممد ،عن أبيه ،عن جده عليهم السالم ،قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله :األئمة
بعدي اننا عر أوهلم عيل بن أيب طالب وآخرهم القائم ،هم خلفائي وأوصيائي وأوليائي،
وحجج اهلل عىل أمتي بعدي ،املقر هبم مؤمن ،واملنكر هلم كافر).

 احلديث الثاين والعرون
روى الشيخ الصدوق يف كتابه (كامل الدين ومتام النعمة)( :25حدننا جعفر بن حممد بن
مرسور ،قال :حدننا احلسني بن حممد بن عامر ،عن املعىل بن حممد البرصي ،عن جعفر بن
سليامن ،عن عبد اهلل احلكم ،عن أبيه ،عن سعيد بن جبري ،عن عبد اهلل بن عباس ،قال :قال
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله :إن خلفائي وأوصيائي وحجج اهلل عىل اخللق بعدي اننا عر،
أوهلم أخي وآخرهم ولدي  ،قيل :يا رسول اهلل ومن أخوك ؟ قال :عيل بن أيب طالب .قيل:
فمن ولدك؟ قال  :املهدي الذي يمألها قسط ًا وعدالً كام ملئت جور ًا وظل ًام ..إلخ).
أن آخر األئمة ݜ هو اإلمام املهدي ݠ.
ُ
قلت :احلديث واضح الداللة عىل َّ

 احلديث الثالث والعرون
الشيخ اخلزَّ از القمي يف كتابه (كفاية األنر)( :26أخّبنا املعافا بن زكريا ،قال حدننا
روى
ُ
أمحد بن حممد بن سعد ،قال :حدنني أمحد بن احلسن بن سعيد ،قال :حدنني أيب ،قال:
حدنني جعدة بن الزبري املخزومي ،قال :حدنني عمران بن يعقوب اجلعدي ،عن أبيه
 25كامل الدين ومتام النعمة ،ج ،1ص ،312باب  :24باب ما روي عن النبي ݖ يف القائم ݠ ،رقم احلديث.27
 26كفاية األنر ،ص  ،336- 335باب ما جاء عن احلسني ݠ ما يوافق هذه األخبار ونصه عىل ابنه عيل بن احلسني
ݠ ،رقم احلديث .1
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يعقوب بن عبد اهلل ،عن أيب حييى بن جعدة بن هبرية ،عن احلسني بن عيل صلوات اهلل
عليهام ،وسأله رجل عن األئمة ،فقال :عدد نقباء بني إرسائيل ،تسعة من ولدي ،آخرهم
القائم  ..إلخ).

 احلديث الرابع والعرون
روى عباد ال ُعصفري يف أصله 27حديث ًا يرفعه إىل اإلمام الباقر ݠ( :قال رسول اهلل ݖ:
من ولدي أحد عر نقيب ًا نجيب ًا  28حمدَّ ُنون ُم َف َّه ُمون ،آخرهم القائم باحلـق يملؤها عدالً
كام ملئت جور ًا).

 احلديث اخلامس والعرون
روى الشيخ الصدوق يف كتابه (األمال)( :29حدننا أمحد بن هارون الفامي ريض اهلل عنه،
قال :حدننا حممد بن عبد اهلل بن جعفر ،عن أبيه ،عن يعقوب بن يزيد األنباري ،قال :حدننا
احلسن بن عيل بن فضال ،عن إسامعيل بن الفضل اهلاشمي ،عن الصادق جعفر بن حممد،
عن أبيه حممد بن عيل ،عن أبيه عيل بن احلسني ،عن أبيه احلسني بن عيل ،عن أبيه أمري
املؤمنني عيل بن أيب طالب (عليهم السالم) ،قال :قلت لرسول اهلل صىل اهلل عليه وآله:
أخّبين بعدد األئمة بعدك .فقال :يا عيل ،هم اننا عر ،أوهلم أنت ،وآخرهم القائم).

العصفري ،رقم احلديث .4
 27األصول الستة عر ،أصل أيب سعيد عباد
ّ
28
أشري يف اهلامش إىل نسخة ،وفيها :نقباء نجباء.
َ

 29األمال ،املجلس احلادي والتسعون ،رقم احلديث  ،10ص.728
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 احلديث السادس والعرون
روى ابن شاذان القمي بإسناده عن عبد اهلل بن عباس ݤ عن رسول اهلل ݖ أنَّه قال
جلابر بن عبد اهلل األنصاري ݤ(:30عدهتم عدة نقباء بني إرسائيل ،قال اهلل تعاىل{ :وبعثنا
منهم انني عر نقيب ًا} ،فاألئمة يا جابر اننا عر إمام ًا أوهلم عيل بن أيب طالب عليه السالم
وآخرهم القائم املهدي صلوات اهلل عليهم).

 احلديث السابع والعرون
روى الشيخ الصدوق يف كتابه (كامل الدين ومتام النعمة)( :31حدننا عيل بن أمحد بن عبد
اهلل بن أمحد بن أيب عبد اهلل الّبقي ،عن أبيه ،عن جده أمحد بن أيب عبد اهلل ،عن أبيه حممد بن
خالد ،عن حممد بن داود ،عن حممد بن اجلارود العبدي ،عن األصبغ بن نباتة ،قال :خرج
علينا أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب عليه السالم ذات يوم ويده يف يد ابنه احلسن عليه
السالم وهو يقول - ،..... :إىل قوله  :-ولقد ُسئِ َل رسول اهلل ݖ -وأنا عنده  -عن
األئمة بعده فقال للسائل :والسامء ذات الّبوج إن عددهم بعدد الّبوج ،ورب الليال
واأليام والشهور إن عددهم كعدد الشهور .32فقال السائل :فمن هم يا رسول اهلل؟ فوضع
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله يده عىل رأيس فقال  :أوهلم هذا وآخرهم املهدي ،من واالهم

 30مائة منقبة من مناقب أمري املؤمنني واألئمة من ولده ݜ ،ص ،81- 80املنقبة  .41ورواه السيد ابن طاوس يف
كتاب التحصني ،ص  ،571- 570الباب .24
 31كامل الدين ومتام النعمة ،ج ،1ص ،241باب  :24باب نص النبي ݖ عىل القائم ݠ ،رقم احلديث .5
َاب اهللَِّ يوم خَ َل َق السامو ِ
 32إشارة إىل قوله تعاىل( :إِ َّن ِعدَّ َة ُّ ِ ِ
ر َش ْه ًرا ِيف كِت ِ
ات َو ْاألَ ْر َض).
َّ َ َ
ََْ
الش ُهور عنْدَ اهللَِّ ا ْننَا َع َ َ
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فقد واالين  ،ومن عاداهم فقد عاداين ..إلخ).

 احلديث الثامن والعرون
روى السيد ابن طاوس نق ً
ال عن كتاب (نور اهلدى وا ُملنجي من الردى) تأليف احلسن بن
أيب طاهر أمحد بن حممد بن اجلاوايب ،وإسناد روايته( :33أبو املفضل حممد بن عبد اهلل
الشيباين ،قال :أخّبنا أبو جعفر حممد بن جرير الطّبي وهارون بن عيسى بن السكني
البلدي ،قاال :حدننا محيد بن الربيع اخلزاز ،قال :حدننا يزيد بن هارون ،قال :حدننا نوح
بن مبر ،قال :حدننا الوليد بن صالح ،عن ابن امرأة زيد بن أرقم وعن زيد بن أرقم ،قال:
 ونقل خطبة رسول اهلل ݖ إىل قوله عن األئمة ݜ : -أال وإين والدهم ،وخاتم األئمةمنَّا القائم املهدي الظاهر عىل الدين).

 احلديث التاسع والعرون
روى الشيخ الطّبيس يف كتابه (االحتجاج)( :34حدنني السيد العامل العابد أبو جعفر مهدي
بن أيب حرب احلسيني املرعيش ريض اهلل عنه ،قال :أخّبنا الشيخ أبو عيل احلسن بن الشيخ
السعيد أيب جعفر حممد بن احلسن الطويس ريض اهلل عنه ،قال :أخّبين الشيخ السعيد الوالد
أبو جعفر قدس اهلل روحه ،قال :أخّبين مجاعة عن أيب حممد هارون بن موسى التلعكّبي،
قال :أخّبنا أبو عيل حممد بن مهام ،قال :أخّبنا عيل السوري ،قال :أخّبنا أبو حممد العلوي
من ولد األفطس  -وكان من عباد اهلل الصاحلني – قال :حدننا حممد بن موسى اهلمداين،
 33التحصني ،ص ،588الباب .24
 34االحتجاج ،ص  ،154 – 133احتجاج النبي ݖ يوم الغدير.
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قال :حدننا حممد بن خالد الطياليس ،قال :حدننا سيف بن عمرية وصالح بن عقبة مجيع ًا
عن قيس بن سمعان ،عن علقمة بن حممد احلرضمي ،عن أيب جعفر حممد بن عيل ݠ أنه
وعيل
قال - :ونقل خطبة رسول اهلل ݖ يف يوم الغدير إىل قوله  :-معارش الناس ،إين نبي ّ
القائم املهدي).
خاتم األئمة ِمنَّا
إن
ويص  ،أال َّ
ُ
َ

 احلديث الثالنون
روى الشيخ النعامين يف كتابه (الغيبة)( :35أخّبنا عيل بن احلسني  ،قال  :حدننا حممد بن
حييى العطار بقم ،قال :حدننا حممد بن حسان الرازي ،قال :حدننا حممد بن عيل الكويف،
قال :حدننا إبراهيم بن حممد بن يوسف ،قال :حدننا حممد بن عيسى ،عن عبد الرزاق ،عن
زيد الشحام ،عن أيب عبد اهلل ݠ .وقال حممد بن حسان الرازي :وحدننا به حممد بن عيل
الكويف ،عن حممد بن سنان ،عن زيد الشحام ،قال ،.... :فقلت – أي للصادق ݠ:-
أخّبين بعدتكم .فقال :نحن اننا عر هكذا حول عرش ربنا جل وعز يف مبتدأ خلقنا ،أولنا
حممد ،وأوسطنا حممد ،وآخرنا حممد).
قلت :اخلّب ٌ
أن آخر األئمة االنني عر ݜ هو صاحب الزمان ݗ.
دال عىل َّ

 35الغيبة ،ص ،88باب :4ما روي يف أن األئمة اننا عر إماماً وأهنم من اهلل وباختياره ،رقم احلديث .16
25

 احلديث احلادي والثالنون
روى الشيخ النعامين يف كتابه (الغيبة)( :36وأخّبنا عيل بن أمحد البندنيجي ،عن أيب عبيد
اهلل بن موسى العلوي ،قال :حدننا عيل بن احلسن ،عن إسامعيل بن مهران ،عن املفضل بن
صالح ،عن معاذ بن كثري ،عن أيب عبد اهلل جعفر بن حممد ( عليهام السالم ) أنه قال،....:
 إىل قوله  :-نم دفعها إىل حممد بن عيل ݠ ففتح اخلاتم اخلامس فوجد فيه أن َفرس كتاباهلل تعاىل وصدق أباك وورث ابنك العلم واصطنع األمة ،وقل احلق يف اخلوف واألمن وال
ختش إال اهلل ،ففعل ،نم دفعها إىل الذي يليه .فقال معاذ بن كثري :فقلت له :وأنت هو؟
فقال :ما بك يف هذا إال أن تذهب  -يا معاذ  -فرتويه عني  ،نعم  ،أنا هو  ،حتى عدد عيل
انني عر اس ًام نم سكت .فقلت :نم من ؟ فقال :حسبك).
قلت :قول اإلمام ملعاذ بن كثري (حس ُبك) بعد أن ذكر له األئمة االنني عر ݜ وعدم
ذكره ألي زيادة ٌ
أن املؤمن ُمك َّل ٌ
ف باالعتقاد هبذا املقدار وأن ال يزيد عليه ولو كان
دال عىل َّ
مر معنا يف رواية عبد العظيم احلسني فيام تقدّ م.
مكلف ًا بالزيادة ألخّب اإلما ُم ݠ بذلك ،كام َّ

 احلديث الثاين والثالنون
روى الشيخ الصدوق يف كتابه (كامل الدين ومتام النعمة)( :37حدننا أمحد بن زياد بن جعفر
اهلمداين ،قال  :حدننا عيل بن إبراهيم بن هاشم ،عن أبيه ،عن عبد السالم بن صالح اهلروي
قال :أخّبنا وكيع بن اجلراح ،عن الربيع بن سعد ،عن عبد الرمحن بن سليط ،قال :قال
 36الغيبة ،ص  ،61 – 60باب :3ما جاء يف اإلمامة والوصية  ،وأهنام من اهلل عز وجل وباختياره وأمانة يؤدهيا اإلمام
إىل اإلمام بعده ،رقم احلديث .3
 37كامل الدين ومتام النعمة ،ج ،1ص ،350باب  :30ما أخّب به احلسني بن عيل بن أيب طالب ݟ ،رقم احلديث.3
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احلسني بن عيل بن أيب طالب ݟ :منا اننا عر مهدي ًا أوهلم أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب،
وآخرهم التاسع من ولدي ،وهو اإلمام القائم باحلق ..إلخ).

 احلديث الثالث والثالنون
روى الشيخ يف (مصباح املتهجد) 38والس ّيد يف (إقبال األعامل) 39دعاء ليلة النصف من
شعبان ،وفيه( :اللهم فصل عىل خامتهم وقائمهم املستور عن عواملهم وأدرك بنا أيامهم
وظهوره وقيامه).

 احلديث الرابع والثالنون
روى الشيخ الصدوق يف كتابه (عيون أخبار الرضاݠ)( :40حدننا أمحد بن حممد بن حييى
العطار ريض اهلل عنه ،قال :حدننا أيب ،عن حممد بن احلسني بن أيب اخلطاب ،عن احلسن بن
حمبوب ،عن أيب اجلارود عن أيب جعفر عن جابر بن عبد اهلل األنصاري ،قال :دخلت عىل
فاطمة ݝ وبني يدهيا لوح فيه أسامء األوصياء ،فعددت انني عر آخرهم القائم نالنة
منهم حممد وأربعة منهم عيل).

 38مصباح املتهجد ،ص  ،617أعامل ليلة النصف من شعبان.
 39إقبال األعامل ،ج ،3ص .330
 40عيون أخبار الرضا ،ج ،1ص ،63باب النصوص عىل الرضا باإلمامة يف مجلة األئمة االنني عر ،رقم احلديث.6
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 احلديث اخلامس والثالنون
روى الشيخ الصدوق يف كتابه (كامل الدين ومتام النعمة)( :41حدننا عيل بن احلسني بن
شاذويه املؤدب وأمحد بن هارون القايض ريض اهلل عنهام ،قاال :حدننا حممد بن عبد اهلل بن
جعفر احلمريي ،عن أبيه ،عن جعفر بن حممد بن مالك الفزاري الكويف ،عن مالك
السلول ،عن درست بن عبد احلميد ،عن عبد اهلل بن القاسم ،عن عبد اهلل بن جبلة  ،عن
أيب السفاتج ،عن جابر اجلعفي ،عن أيب جعفر حممد بن عيل الباقر عليهام السالم ،عن جابر
بن عبد اهلل األنصاري ،قال :دخلت عىل مواليت فاطمة عليها السالم وقدامها لوح يكاد
ضوؤه يغيش األبصار ،فيه اننا عر اس ًام نالنة يف ظاهره ونالنة يف باطنه ،ونالنة أسامء يف
آخره ،ونالنة أسامء يف طرفه ،فعددهتا فإذا هي اننا عر اس ًام ،فقلت :أسامء من هؤالء؟
قالت :هذه أسامء األوصياء ،أوهلم ابن عمي وأحد عر من ولدي ،آخرهم القائم .)..

 احلديث السادس والثالنون
روى الشيخ النعامين يف كتابه (الغيبة)( :42حممد بن مهام ،قال :حدننا أبو عيل احلسن بن عيل
بن عيسى القوهستاين ،قال :حدننا بدر بن إسحاق بن بدر األنامطي يف سوق الليل بمكة
وكان شيخ ًا نفيس ًا من إخواننا الفاضلني وكان من أهل قزوين يف سنة مخس وستني ومائتني،
قال :حدنني أيب :إسحاق بن بدر ،قال :حدننا جدي بدر بن عيسى ،قال :سألت أيب :عيسى
بن موسى  -وكان رجـ ً
ال مهيب ًا  -فقلت له :من أدركـت من التابعني؟ فقال :ما أدري مـا

 41كامل الدين ومتام النعمة ،ج ،1ص ،344باب  :28النص عىل القائم يف اللوح الذي عرضته فاطمة عليها السالم
عىل جابر ريض اهلل عنه ،رقم احلديث .2
أن األئمة اننا عر إماماً وأهنم من اهلل وباختياره ،رقم احلديث .23
 42الغيبة ،ص ،44باب :4ما روي يف ّ
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ما تقول ل ،ولكني كنت بالكوفة فسمعت شيخ ًا يف جامعها يتحدث عن عبد خري ،قال:
سمعت أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب صلوات اهلل عليه يقول :قال ل رسول اهلل صىل اهلل
عليه وآله :يا عيل ،األئمة الراشدون املهتدون املعصومون من ولدك أحد عر إمام ًا ،وأنت
أوهلم ،آخرهم اسمه اسمي خيرج فيمأل األرض قسط ًا وعدالً كام ملئت ظل ًام وجور ًا).

 احلديث السابع والثالنون
روى الشيخ الصدوق يف كتابه (عيون أخبار الرضا ݠ) بإسناده عن اإلمام الرضا ݠ

43

َ
األرض ال
وأن
قوله بعد أن ذكر األئمة االنني عر ݜ( :أشهدُ هلم بالوصية واإلمامةَّ ،
ختلو من حجة اهلل تعاىل عىل خلقه يف كل عرص وأوان ،وأهنم العروة الونقى وأئمة اهلدى
واحلجة عىل أهل الدنيا إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها).
َ
احلجج عىل أهل الدنيا إىل أن
وصف اإلما ُم الرضا ݠ األئم َة االنني عر ݜ ّأهنم
قلت:
ُ
ُ
أن اإلمامة باقي ٌة حمصور ٌة يف أئمتنا االنني عر
يرث اهلل األرض ومن عليها ،وهذا يعني َّ
صلوات اهلل عليهم أمجعني.

 احلديث الثامن والثالنون
روى الشيخ الطويس يف (الغيبة)( :44وأخّبين مجاعة ،عن أيب حممد هارون بن موسى
التلعكّبي ،عن حممد بن أمحد بن عبد اهلل اهلاشمي ،قال :حدنني أبو موسى عيسى بن أمحد

 43عيون أخبار الرضا ݠ ،ج ،2ص.234 – 238
 44الغيبة ،ص ،136رقم احلديث .100
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بن عيسى بن املنصور ،قال :حدنني أبو احلسن عيل بن حممد العسكري ،عن أبيه حممد بن
عيل ،عن أبيه عيل بن موسى ،عن أبيه موسى بن جعفر  ،عن أبيه جعفر بن حممد  ،عن أبيه
حممد بن عيل ،عن أبيه عيل بن احلسني ،عن أبيه احلسني بن عيل صلوات اهلل عليهم ،قال:
قال ل عيل صلوات اهلل عليه :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم :من رسه أن يلقى
اهلل عز وجل آمن ًا مطهر ًا ال حيزنه الفزع األكّب فليتولك ،وليتول بنيك احلسن واحلسني،
وعيل بن احلسني ،وحممد بن عيل ،وجعفر بن حممد ،وموسى بن جعفر ،وعيل بن موسى،
وحممد ًا وعلي ًا واحلسن ،نم املهدي وهو خامتهم ..إلخ).

 احلديث التاسع والثالنون
الشيخ اخلزَّ از القمي يف كتابه (كفاية األنر)( :45حدننا حممد بن عبد اهلل الشيباين رمحه
روى
ُ
اهلل ،قال :حدننا هاشم بن مالك أبو دلف اخلزاعي ببغداد يف مسجد الرقية ،قال حدننا
العباس بن الفرج الريايش ،قال :حدننا رشحبيل بن أيب عوف ،عن يزيد بن عبد امللك ،عن
سعيد املقّبي ،عن أيب هريرة قال - :وروى عن رسول اهلل ݖ قوله  :-األئمة بعدي اننا
عر من أهل بيتي عيل أوهلم وأوسطهم حممد وآخرهم حممد ومهدي هذه األمة الذي
عيسى بن مريم خلفه ،أال إن من متسك هبم بعدي فقد متسك بحبل اهلل ومن ختىل منهم فقد
ختىل من اهلل).

 45كفاية األنر ،ص .151- 144
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 احلديث األربعون
روى نقة اإلسالم الكليني بإسناده عن اإلمام الباقر ݠ( :46إنام نحن كنجوم السامء كلام
غاب نجم طلع نجم حتى إذا أرشتم بأصابعكم وملتم بأعناقكم غيب اهلل عنكم نجمكم،
فاستوت بنو عبد املطلب فلم يعرف أي من أي ،فإذا طلع نجمكم فامحدوا ربكم).
قال الفاضل االسرتابادي( :47فاستوت بنو عبد املطلب إشارة إىل أن كلهم بعد الغيبة رعية
بال رئيس) ومقتىض دعوة دجال البرصة منافاة استواء بني عبد املطلب ،إذ أنَّه يدعي
السفارة والوصاية واليامن َّية واملهدو َّية ،فكيف يتساوى حينها بنو عبد املطلب؟

 46الكايف ،ج ،2ص ،153-152كتاب احلجة ،باب يف الغيبة ،رقم احلديث .8
 47رشح أصول الكايف للامزندراين ،ج ،6ص.254
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أقوال علامء مذهب أهل البيت ݜ يف حرص اإلمامة باألئمة االنني عر ݜ
أن عدد األئمة اننا
ذكر علامؤنا األبرار (رضوان اهلل عليهم) يف باب االعتقاد باألئمة ݜ َّ
أن الزيادة
وأن االعتقاد هبذا نابت بالتواتر املفيد للقطع واليقني ،واتّفقوا عىل َّ
عر إمام ًاّ ،
واجلدير ّ
سنذكر أقواهلم
العلامء األعالم الذين
أن
ممنوعة لعدم قيام الدليل عليها،
بالذكر َّ
ُ
ُ
َ
دجال البرصة
رصحوا بآرائهم يف مسألة األئمة بعد األئمة االنني عر ݜ قبل ظهور بدعة ّ
ّ
وهذا أقوى يف بيان التحقيق؛ لئال ِتر ُد ُهتمة التالعب باحلقائق واال ّدعاء ملجرد املنافرة ،فإ َّن
علامء الشيعة (رضوان اهلل عليهم) قد حسموا املسألة بقوهلم املطابق لألخبار املتواترة قبل
أن البعض يريد أن يبني اعتقاده عىل أوهام أوهن من بيت العنكبوت.
مئات السنني ،إال ّ
 .1الشيخ حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه القمي (الصدوق) [ت 381:هـ].
قال يف كتابه (كامل الدين ومتام النعمة)( :48والعرتة عيل بن أيب طالب وذريته من فاطمة
وساللة النبي صىل اهلل عليه وآله وهم الذين نص اهلل تبارك وتعاىل عليهم باإلمامة عىل لسان
نبيه صىل اهلل عليه وآله وهم اننا عر :أوهلم عيل بن أيب طالب وآخرهم املهدي صلوات
اهلل عليهم).
 .2الشيخ حممد بن حممد بن النعامن (املفيد) [ت 413 :هـ].
قال يف كتابه (اإلرشاد)(:49ليس بعد دولة القائم عليه السالم ألحد دولة إال ما جاءت

 48كامل الدين ومتام النعمة ،ص ،278باب .22
 49اإلرشاد يف معرفة حجج اهلل عىل العباد ،ج ،2ص.387
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هبا الرواية من قيام ولده إن شاء اهلل ذلك ومل ترد به عىل القطع والثبات ،وأكثر الروايات أنه
لن يميض مهدي هذه األمة عليه السالم إال قبل القيامة بأربعني يوما يكون فيها اهلرج).
 .3الشيخ حممد بن احلسن الطويس (شيخ الطائفة) [ت 460 :هـ].
قال يف كتابه (الغيبة)( :50عىل أن آباءه عليهم السالم ݦ يعني صاحب الزمان ݗݧ متى
قتلوا أو ماتوا كان هناك من يقوم مقامهم ويسد مسدهم من يصلح لإلمامة من أوالده،
وصاحب األمر ݠ بالعكس من ذلك ألن من املعلوم أنه ال يقوم أحد مقامه  ،وال يسد
مسده) ،وقال أيض ًا ( :51ومما يدل عىل إمامة صاحب الزمان ابن احلسن بن عيل بن حممد بن
الرضا ݜ وصحة غيبته ما رواه الطائفتان املختلفتان والفرقتان املتباينتان العامة واإلمامية
أن األئمة ݜ بعد النبي ݖ اننا عر ال يزيدون وال ينقصون).
 .4الشيخ الفضل بن احلسن الطّبيس [ت 548 :هـ].
ذكر يف كتابه (إعالم الورى بأعالم ُاهلدى) ما ن ُِقل عن الشيخ املفيد آنف ًا ُممضي ًا إ َّياه.52
 .5الشيخ عيل بن عيسى بن أيب الفتح األربيل [ت 643 :هـ].
ذكر يف كتابه (كشف الغمة يف معرفة األئمة) ما ن ُِقل عن الشيخ املفيد آنف ًا ُممضي ًا إ َّياه.53
النباطي الب ّيايض [ت 877 :هـ].
العاميل
 .6الشيخ عيل بن يونس
ّ
ّ
َ
قال يف كتابه (الرصاط املستقيم إىل مستحقي التقديم)( :54الرواية باالنني عر بعدَ االنني
عر شاذةٌ ،وخمالفة للروايات الصحيحة املتواترة الشهرية بأنه ليس بعد القائم دولة).
 50الغيبة ،ص.43
 51الغيبة ،ص.127
 52إعالم الورى بأعالم اهلدى ،ص .450- 444
 53كشف الغمة يف معرفة األئمة ،ج ،4ص.178
 54الرصاط املستقيم إىل مستحقي التقديم ،ج ،2ص.152
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 .7املحقق األردبييل [ت 443 :هـ].
قال يف كتابه (جممع الفائدة والّبهان) 55يف تعريف اإليامن يف بحث صفات القايض:
حممد ّ
صىل اهلل عليه وآله وتصديقه يف مجيع ما
(والظاهر أنه حيصل بمعرفة اهلل ّ
ونبوة نب ّينا ّ
جاء به من األحكام وغريها مثل :املوت وعذاب القّب واحلر والنر والنار والثواب
نبي
والعقاب والرصاط وامليزان ،وغري ذلك من ّ
نبوة مجيع األنبياء والكتب السالفة ،وأنه ال َّ
بعده ،وبإمامة األئمة االنني عر ّ
حي من وقت موت
كل واحد واحد وأن آخرهم قائمهمٌ ،
أبيه ،وإمامته حتى يظهره اهلل تعاىل ،وأنه إمام الزمان حتى تفنى الدنيا وينتهي التكليف).
 .8القايض الشهيد نور اهلل التسرتي [ت 1014 :هـ].
قال يف كتابه (الصوارم املهرقة)( :56قد استدل أصحابنا اإلمامية رضوان اهلل عليهم
بالصحاح من هذه األحاديث عىل حقية خالفة األئمة االنني عر ݜ إذ ال قائل بانحصار
األئمة يف هذا العدد سوى اإلمامية).
القمي [ت 1048:هـ].
 .4الشيخ حممد طاهر الشريازي
ّ
قال يف كتابه (األربعني يف إمامة األئمة الطاهرين)( :57وال نجد يف فرق األمة فرقة قالت
بانحصار األئمة يف االنني عر غري الشيعة اإلمامية).
 .10الشيخ حممد بن احلسن احلر العاميل [ت 1104 :هـ].
قال يف كتابه (اإليقاظ من اهلجعة بالّبهان عىل الرجعة)( :58وأما أحاديث االنني عر بعد

 55جممع الفائدة والّبهان ،ج ،12ص.248
 56الصوارم املهرقة.257 ،
 57األربعني يف إمامة األئمة الطاهرين ،ص.353
 58اإليقاظ من اهلجعة بالّبهان عىل الرجعة ،ص.401
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االنني عر فال خيفى أهنا غري موجبة للقطع واليقني لندورها وقلتها ،وكثرة معارضتها كام
أرشنا إىل بعضه ،وقد تواترت األحاديث بأن األئمة انني عر ،وأن دولتهم ممدودة إىل يوم
القيامة ،وأن الثاين عر خاتم األوصياء واألئمة واخللف ،وأن األئمة من ولد احلسني إىل
يوم القيامة ،ونحو ذلك من العبارات ،فلو كان جيب اإلقرار علينا بإمامة انني عر بعدهم
لوصل إلينا نصوص متواترة تقاوم تلك النصوص لينظر يف اجلمع بينهام) .
59
تشري إىل االنني عر
وقال يف كتابه (الفوائد الطوس ّية) بعد أن ذكر مجلة من األخبار التي ُ

بعد األئمة االنني عر ݜ( :هذه الروايات غري موجبة للعلم واليقني لكثرة معارضاهتا
فإن األحاديث املعتّبة والروايات الصحيحة املتواترة رصحية يف حرص األئمة يف انني عر،
وأن الثاين عر منهم خاتم األوصياء واألئمة واخللفاء وأنه ال يبقى بعده أحد من اخللق،
َّ
ولو رشعنا يف إيراد بعض ما أرشنا إليه لطال الكالم).
 .11املريزا أبو احلسن الشعراين [ت 1343 :هـ].
قال يف حاشيته عىل رشح املازندراين( :60ومل يقل أحدٌ من املسلمني بانحصار األئمة يف انني
عر غرينا).
قلت :وأد ّلة العلامء عىل احلرص يف االنني عر كثرية ،منها :الروايات املتواترة عند الفريقني
ُ
والتي حدَّ د املعصومون ݜ فيها عدد األئمة بانني عر إمام ًا ،يف حني مل يولوا عناي ًة وال
اهتامم ًا ملسألة االنني عر بعد االنني عر يف كل الروايات الثابتة عنهم ،وأيض ًا :أنَّه قد ورد
أن بعض الصحابة – كعبد اهلل بن مسعود مث ً
ال -قد ُسئل عن عدد
يف روايات الفريقني َّ
أن النبي ݖ قد حدد ألصحابِه
األئمة ݜ فروى عن النبي ݖ ّأهنم اننا عر ،ما يعني ّ
 59الفوائد الطوسية ،الفائدة  ،38ص .117
 60رشح أصول الكايف ،ج ،6ص.271
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عد َد األئمة الذين جيب اإليامن هبم ،ولو كانت هناك زيادة ألخّب هبا ،مضاف ًا إىل عدم تكليف
األئمة ݜ لشيعتهم باإليامن بغري انني عر إمام ًا ،ولو كان واجب ًا عليهم لب ّينوه ،ولذا قد
مر بنا يف بعض الروايات توقيفهم اإليامن عىل التصديق بإمامة انني عر إمام ًا ،وكذلك:
ّ
الروايات التي ُّ
مر معنا أربعون رواية وهي منتخب ٌة بقدر
تدل ألفاظها عىل احلرص وقد ّ
االستطاعة ،ويوجد أزيد من هذا املقدار الذي أوردناه ،إال أننا اخرتنا سبيل االختصار،
أن أقد َم ُه إلخواننا الذين اجتمعوا معنا عىل مواالة سيدنا وموالنا
ُ
بيان موجزٌ
أحببت ْ
فهذا ٌ
أمري املؤمنني ݠ ليكون ُمبرص ًا هلم بحقيقة اال ّدعاءات الكاذبة التي ُيطلقها بعض الضالني
يف زماننا احلارض ،واهلل اهلادي إىل احلق ،إنّه عىل كل يشء قدير.
تم االنتهاء من حترير هذه الرسالة املوجزة بجوار كريمة آل حممد الس ّيدة فاطمة املعصومة
ّ
(صلوات اهلل عليها) فجر الثامن والعرين من شعبان املع ّظم  1438هجر ّية ،وصىل اهلل
عىل سيدنا ونبينا حممد وعىل أهل بيته الطيبني الطاهرين ،واحلمد هلل رب العاملني.
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